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ประกาศ 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง ประกาศรายชือ่ผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 50 (นักศึกษาใหม) 
สมัครทางไปรษณีย   

****************************************************** 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังกลาว  ใหมาติดตอขอรับเอกสารและบัตร
ประจําตัวสอบ ผูเขารบัการอบรมวิชาวาความ รุนที่  50  ภายใน 30 วัน หรือไมนอยกวา 30 วัน 
กอนวันสอบ  หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวใหถือวาทานสละสิทธิ์ในการสอบ 

 

เงื่อนไขในการขอรับเอกสารและรับบัตรประจําตัวฯ 
กรณีนักศึกษาใหม สามารถติดตอรับบัตรประจําตัวและเอกสารตาง ๆ ดวยตัวเอง 

พรอมกับนําเอกสารดังนี ้
1.ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง)  
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 

กรณไีมสามารถมารับเอกสารดวยตัวเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมา
ดําเนินการแทนได พรอมนําเอกสารดังนี้  

1. หนังสือมอบอํานาจ  
2. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
3. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง

ของผูมอบอํานาจ)  
 
จึงประกาศมาใหทราบ โดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ  วันที ่ 4  พฤษภาคม  2561 
 

 
 

(วาที่พันตรีสมบัติ  วงศกําแหง) 
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 
 

หมายเหตุ  :สําหรับนักศึกษาที่ไมมีรายชื่อตามประกาศ ใหมาติดตอดวยตัวเอง หรือโทรศัพทติดตอสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

                   แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  หมายเลขโทรศัพท 0-2522-7124-27 ตอ 219, 221, 083-0965211,   

                   081-9342118   โทรสาร 0-2522-7130  
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ประกาศรายชื่อผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 50 

กรณีผูยังไมเคยสมัครอบรม (นักศึกษาใหม)  

ทางไปรษณีย (เรียงอักษร) 
 

เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล 
507077 นางสาว กชกร ฉัตรวชิระกุล 

507566 นางสาว กชกร วิจิตรบรรจง 

507497 นางสาว กนกนาฏ บุตรศร ี

507466 นางสาว กนกพร ชางทอง 

507062 นางสาว กนกลดา ทรงศรี 

507240 นางสาว กนกวรรณ แสนสิงห 

507604 นางสาว กนกอร วันทะวงษ 

507189 นางสาว กมลวรรณ สินประเสริฐสุข 

507212 นางสาว กมลวรรณ ปองพาล 

507142 นางสาว กรกมล ธเนศธนสมบัติ 

507463 นางสาว กรชนก วงคชื่น 

507025 นางสาว กรมน ภูเพชร 

507028 นางสาว กรรณิกา ปงลังกา 

507483 นางสาว กรรณิกา อยูสุข 

507301 นางสาว กรรณิการ งามประเสริฐ 

507274 นางสาว กรรภิรมย วิเศษสิงห 

506954 นาย กรวิชญ อินทโชติ 

506980 นาย กริชเพชร หลาวงศ 

507432 นาย กริษณุภูมิ นิลนามะ 

507104 นาย กฤตณัฐ สุธาวา 

507129 นาย กฤติน คชาเสด 

507024 นาย กฤษฎา บัวชุม 

507307 พันตํารวจเอก กฤษฎา งามจิตต 

507407 นาย กฤษณา บุญเทียม 

507366 นาย กลันธ วุฒิคุณาภรณ 
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506988 นาย กวินท หมื่นแหล 

507444 นางสาว กวิศรา อําพรรทอง 

506935 นาย กองภพ จันทรวงศ 

507573 นาย กองภพ ประสานพันธ 

507320 นาย กัมปนาท ศิริแสงเลิศ 

507574 นางสาว กัลยา จันทรแสง 

507550 นาง กาญจนา ทรัพยสิน 

507181 นางสาว กาญจนาวดี สายจันทร 

507428 นาย การุณ ตั้งเจริญกิจสกุล 

507329 นาย กิตติคุณ สุคนธนันท 

507145 นาย กิตติพัฒน พัฒนเศรษฐานนท 

506917 นาย กิตติภพ ศรีชนะ 

507553 นางสาว กิตติมา สุรพงษพิวัฒนะ 

507177 นางสาว กิตติยากาญ คําสิงหนอก 

507013 นาย กิตติศักดิ ์ หนูเอียด 

507167 นางสาว กิติยาภรณ วรรณรักษ 

507536 นาย กิติศักดิ์ คลายวิเชียร 

507436 นางสาว กุลิสรา อภิวราธนากูล 

507490 นางสาว กุศลิน มิ่งขวัญ 

507259 นางสาว เกตุสุดา เหลากอเกษ 

507249 นาย เกรียงไกร เชือบรัมย 

507169 นางสาว เกศิน ี เสริมศรี 

507050 นางสาว เกษศิรินทร บุญวิเศษ 

507392 นาย เกียรติพงศ แกวนิลทอง 

507271 วาท่ีรอยตรี เกียรติวุฒิ พิมพโคตร 

507368 นางสาว ขรินทรทิพย ทิพยรักษ 

507143 นางสาว ขวัญชนก ฤทธิเดช 

507232 นาย ขวัญชัย บุญธรรม 

506949 นางสาว ขวัญนภา กกศร ี

507268 นาย คมกริช สุจริต 

507529 วาท่ีรอยตรีหญิง คอลีเยาะ อาแว 
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507251 รอยเอก คัมภีร ปานประเสริฐ 

507422 นางสาว คีฑภัทร ใจซื่อดี 

507401 นาย คุณานันต มุทุกันต 

507017 นางสาว จงเจริญ แจงจร 

507276 นาย จตุฉัตร นามบุปผา 

506922 นางสาว จรรยาภรณ แซกวย 

507247 นาง จรุวรีย รุจจิราการร 

506995 รอยตํารวจเอก จรูญ กิจวิจารณ 

507235 จาสิบตํารวจ จอหนนพดล วศินสุนทร 

507302 นาย จักรกฤษณ อําพันทอง 

506965 นาย จักรดุลย แซลิ่ม 

507565 นาย จักรพงศ อาสนวิทยา 

507261 นาย จักรินทร ภาณุวงศ 

507476 นางสาว จันทรกานต แกวอินทร 

507125 นางสาว จันสุดา อุบลวงค 

506932 นาง จารุนันท มาจําเนียร 

507153 นางสาว จารุพิชญา ดิษฐเนตร 

507440 นางสาว จาฬุวรรณี มุติมรรคา 

507396 นางสาว จิณหวรา นรากุลรัศมี 

507162 นางสาว จิดาภา สังวรราชทรัพย 

507173 นางสาว จิดาภา ทิพยเจนรวี 

507070 นาย จิตติพงษ ขายทวิง 

507139 นาย จิตติพัฒน นาเย่ียม 

507138 นางสาว จินตศุจี วีรวงศตระกูล 

507228 นาย จิรภัทร สาทเสาเงิน 

507465 นางสาว จิรภิญญา หอมแกนจันทร 

507546 นาย จิรวุฒ ิ เรืองเดช 

506970 นาย จิรสิน นิติคุณธรรม 

507003 นางสาว จิรัฐิติกาล เรืองวงษ 

507209 นางสาว จิราพร สุปรยะ 

507290 นางสาว จิราภรณ ยงยืน 
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507597 นาย จิรายุทธ จันลาน 

506975 นางสาว จุฑารัตน ปองขวาเลา 

507042 นางสาว จุฑารัตน เอื้องไพบูลย 

507449 นางสาว จุฑารัตน จันทรรัตน 

507585 นางสาว จุติธิดา บํารุงทรัพย 

507186 นางสาว จุรีพร เมฆา 

507155 นางสาว จุฬาธร เซเกอร 

507478 นางสาว จุฬารัตน จตุเทน 

506998 นางสาว เจนจิรา ฝนแบน 

506987 นาย เจมส  วิลเล่ียม กอดดารด 

507361 นางสาว เจษฎาพร ตอสกุล 

507321 นาย ฉลอง คงใหม 

507287 นางสาว ฉันทชา อาสาสรรพกิจ 

507523 นางสาว ชญานิน ขนอม 

507580 รอยตํารวจเอก ชณิตพงศ ศิริเวช 

507577 พันตํารวจโท ชนณรงค วันชา 

507538 นางสาว ชนัญธร โสมอ่ํา 

507576 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช 

507338 พันตํารวจเอกหญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ 

507358 นาย ชยภัทร พุดนอย 

506984 นางสาว ชลธิชา เล็กสกุล 

507522 นางสาว ชลธิชา แกวหลา 

507350 นาย ชลนที หนูบุญ 

507052 นางสาว ชลลดา นาคนิคาม 

507227 นางสาว ชลัยยกร กษิติประดิษฐ 

507348 นางสาว ชลิตา หลงชิน 

507468 นางสาว ชวนชนก โกศิลญวงศ 

507592 นาย ชวัลวิทย รชตะธราดล 

507317 นางสาว ชัชฎา คงวิสัย 

506955 นางสาว ชัชฎาวรรณ ขวัญศร ี

507498 นางสาว ชัชรีพร ชามนตร ี
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507023 นาย ชัยนรินทร กิ่งแกวเจริญชัย 

507402 นาย ชัยยุทธ เลิศชัยพัทธ 

507094 นาย ชัยวัฒน ทุงโปรง 

507299 นาย ชัยวัฒน จุเสง 

507404 นาย ชัยวัฒน ชูหวาง 

507103 นาย ชาคริต นงนุช 

507330 นาย ชาญวิทย ศรีประทุมวงศ 

507315 นาย ชํานาญ หวางคําภา 

507525 นาย ชํานาญ สัตยวิบูลย 

506928 นางสาว ชิดชนก เต็มพรอม 

507252 นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ 

507016 นาย ชิตดนัย ศรีกนก 

507587 นางสาว ชินานาฎ ตันยิกุล 

507454 นาย ชิษณ ุ ขจรจักษณ 

507591 นาย ชิษณุพงศ ดอกจันทรา 

507389 นางสาว ชุติกาญจน ปานแกว 

507349 นาย ชุติพงค เกี้ยวทัพ 

507187 นางสาว ชุติมา แซอิ๋ว 

507220 นางสาว เชาวนี อารียเอื้อ 

507282 นาย โชคชัย เดชรอด 

507599 นาย ญัตติพงษ โนนเสนา 

507127 นางสาว ญาณิกา จันทรสามเรือน 

507229 นาย ฐากร ไชยบัง 

507373 รอยตํารวจเอก ฐานพัฒน โยสัก 

507405 นาย ฐานิทธิ์ กาลัญกุล 

507533 นางสาว ฐานิศา ตรีพิมล 

507182 นาย ฐาปกรณ นุมนวล 

507010 นางสาว ฐิติญา รุงฟา 

507088 นาย ฐิติพงษ เพิ่มทองคํา 

506961 นาย ฐิติพล กิจผดุง 

506953 นางสาว ฐิติมา ขาวขํา 
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507163 นาย ฐิติศักดิ์ มูลศาสตร 

506933 นางสาว ณภัทรชล กิมานุวัฒน 

507457 นาง ณภาทิพ เกสสมบูรณ 

507589 นาย ณรงคชัย อันชื่น 

506985 นางสาว ณัชชา กล่ําโหมด 

506934 นางสาว ณัฏฐนันท บุญมาก 

507205 นางสาว ณัฏฐินี อักษร 

507541 นางสาว ณัฐกันตา ญาณแกว 

506926 นางสาว ณัฐกาญจน พันธุคา 

507318 นางสาว ณัฐจรีย ชะมะผลิน 

507195 นาย ณัฐจักร ปนประภา 

507021 นาย ณัฐชนน จุลเนียม 

507269 นางสาว ณัฐชยา สังฆะกาโร 

506927 นางสาว ณัฐฐารินทร แกวดารา 

507102 นางสาว ณัฐธิดา เสนากูล 

507520 นางสาว ณัฐธิดา ราชโสม 

507058 นางสาว ณัฐธิรา มาฉาย 

506964 นางสาว ณัฐนันท พรหมพิทักษกุล 

507185 นาย ณัฐพงศ รักชาต ิ

507254 นาย ณัฐพงษ ปนใจ 

507272 นาย ณัฐพงษ วิศรียา 

506977 นาย ณัฐพล สนธิสัมพันธ 

507439 นางสาว ณัฐวดี ถึกสถิตย 

506994 นางสาว ณัฐวรา สุจินพรัหม 

507009 นาย ณัฐวุฒิ พันสมตน 

507091 นาย ณัฐวุฒิ ริศศรี 

507130 นางสาว ณัฐหทัย ทองดา 

507060 นางสาว ณิชมน ปรารพ 

507517 นางสาว ณิชา ปญญากาศ 

507447 นางสาว ณิชารีย แกวขุนจบ 

507105 นางสาว ณิชาลฎา สุภาชยานนท 
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507383 นางสาว ณิศาชล วงคตลาด 

507535 นางสาว เณฏิรัตน วิเศษเมธานนท 

507364 นาย ดนัย ตระกูลโศภิษฐ 

507214 นางสาว ดรุณ ี กิริยะ 

507057 นางสาว ดวงฤด ี แกวกัณหา 

507309 นาย ดิตถกร ศรีสัตถา 

507588 นาย เดชอิทธินันท ใตชัยภูมิ 

507197 นาย ตรัย เจริญศักดิ ์

507166 วาท่ีรอยตรี ตรีเพชร ต่ําเกษม 

507452 นาย ตรีโลจน ปนตี 

507043 นางสาว ตรีสุคนธ นนทจันทร 

507598 นาย ถาวร สุวรรณบุบผา 

507494 นาย ทรงชัย รุงทอง 

507191 นางสาว ทวินตรา ศรีแกวทุม 

506904 นาย ทักษิณ ขุนทองจันทร 

507124 นางสาว ทัตพร วรรณจักร 

507486 นาย ทัศนะ สังโสมา 

507112 นางสาว ทิพวรรณ เสียงหวาน 

507151 นางสาว ทิมาภรณ สุภาภรณ 

506974 นาย เทพนิมิตร บํารุงหงษ 

506924 นาย เทพรักษ พูลทรัพย 

507059 นาย ธงไชย นพกิจกําจร 

507471 นางสาว ธชนกกนก อริยนานา 

506900 นาย ธนกฤต ครุฑดํารงชัย 

507596 นาย ธนชิต แจมใส 

507165 นาย ธนโชต ิ เทียมทัด 

507501 นาย ธนโชต ิ ชินปญจะพล 

506957 นาย ธนเดช อังคะนาวิน 

507363 นาย ธนพนธ วัฒนกุล 

507001  นาย ธนพล ชูทอง 

507073 นาย ธนพล ทอดสนิท 
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507335 นาย ธนพล บุตรชัยงาม 

507286 นางสาว ธนภร ดวงมาลา 

507397 นาย ธนวัฒน บุญชากร 

507161 นาย ธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ 

506902 นาง ธนสร สิทธิวงศ 

507563 นาย ธนัช ตันติยาภินันท 

507038 นางสาว ธนาภรณ เยี่ยมพลัง 

507213 นางสาว ธนาภรณ ออนคําวงค 

507435 นางสาว ธนาภรณ คอทอง 

507469 นางสาว ธนาภรณ วงศพิพันธ 

506999 นาย ธนาภัส แสงศรีจันทร 

507399 จาเอก ธนาวุฒิ แสงใสแกว 

507503 นางสาว ธนิฏฐา อบอุน 

507555 นางสาว ธมลวรรณ เตชวันโต 

507107 นาย ธรณธวัช นิติโสภาสกุล 

507516 นาย ธรรมปพน เสนหพร 

506989 พันตํารวจเอก ธรรมรัตน พงศเพ็งธรรม 

507502 นาย ธรรมศาสตร พิลารักษ 

507084 นาย ธัชกร โคตรจันทร 

507356 นาย ธัชพงษ เสาธง 

507078 นางสาว ธัญญาพร เพชรทอง 

507146 นางสาว ธาราพร สินธุพันธ 

507096 นางสาว ธิดารัตน คงทรัพย 

507374 นางสาว ธิดารัตน จันทรแกว 

507408 นาย ธีรทัศน กาญจนเสริมวงศ 

507507 นาย ธีรภัทร คําชนะ 

507179 นาย ธีระยุทธ โกฎิคํา 

507279 นาย ธีระวัฒน อนันตเดชศักดิ ์

507289 นาย ธีรัช ทบดาน 

506942 นาย นครินทร ณรงค 

507524 นางสาว นฐวรรณ ปรีดีมหาโชค 
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507377 นางสาว นธิตา รัตนวัย 

507233 นางสาว นนทนันท ยามวงศ 

507120 นางสาว นนทิชา สระบัว 

507430 นาย นพชัย ศิริมลนุกุล 

507325 พันตํารวจตรี นพภณ ปนธนวรากร 

507548 นางสาว นพวรรณ ศักดิ์เสรีนุกูลกิจ 

506997 นางสาว นภัสวรรณ เดชอุดม 

507578 นาย นรพัทธ ทรงเดชะ 

507470 นาย นราธิป กระจายกลิ่น 

506976 นางสาว นราภรณ สังขนวล 

507036 นาย นราวิชญ ใจสมคม 

507022 นาย นรุตมชัย บุญพอ 

506950 นาย นเรศ เชื้อทหาร 

507344 นาย นวคุณ ขาวผอง 

507482 นางสาว นวพร บุญเส็ง 

507207 นางสาว นวพรรณ ตรรกชูวงศ 

507518 นางสาว นวภัทร ประภาวงศ 

507438 นางสาว นวรัตน รอดนวล 

507316 นางสาว นัชกรานต พินิจ 

506931 นางสาว นันทวัน อินนรา 

507015 นางสาว นันทัชพร อุดไชย 

507140 นาง นันทิดา ศิริธนานุกูลวงศ 

507300 นางสาว นาถนร ี ชัยทอง 

507381 นางสาว นิจจารีย ชีสกุลรุงเรือง 

507095 นาย นิตชัย ทองคํา 

506944 นางสาว นิตยา ลิ่มเรืองกุล 

507002 นางสาว นิตยา ยาปน 

507323 นางสาว นิตยา ปนะถา 

507506 นาย นิติธร ขันติสมบูรณ 

507384 นาย นิติพงษ สิ้นภัย 

507298 นาย นิติศักดิ ์ ทองแกว 
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507292 นางสาว นิธิญญาภรณ วชิรกิตติโสธร 

507540 นาย นินาท ลาวัณยวุฒิ 

507485 นางสาว นุชนาฏ เผาหอม 

507121 นางสาว นุชรีย เกิดดี 

507152 นางสาว เนตรทราย กระจางสุวรรณ 

507061 นาย เนติรัฐ วัฒนกิจ 

507248 นาย บรรจง โทกุล 

507110 นาย บรรณวัชร ค่ําคูณสุขศรี 

507085 นาย บัญชา โสภาวงค 

507304 นาย บัญชา จันวงษา 

506906 นาย บัณฑิต รุงสิมานนท 

506940 นาย บัณฑิต ภาคโพธิ์ 

507281 นาย บุญญฤทธิ ์ ศรพรหม 

507412 นางสาว บุญพิทักษ พานอย 

507372 พันตํารวจโท บุญรอด เจริญยิ่ง 

507068 นาย บุญสง รูปแกะ 

507442 นางสาว บุณฑริก คันธชาต ิ

507192 นางสาว บุณยาพร เนืองอนันต 

507243 นางสาว เบญจมาศ ประทีปเมือง 

507099 นางสาว เบญจวรรณ สายสิน 

507419 นาย ใบหากี มะสาและ 

507008 นางสาว ปฏิญญา จันทรเหนือ 

507561 นางสาว ปฐมา กันกา 

507558 นาง ปณภัช กระจางศรี 

507537 นางสาว ปพิชญา พันธุชิน 

507296 พันตํารวจเอก ปภาณ สุจินตะเดชา 

507066 นางสาว ปภาวรินทร ธรรมชัย 

507196 นางสาว ปรมาภรณ มากศรี 

507144 นางสาว ปรวรรณ คําแกว 

507035 นาย ประกิต สรอยทอง 

507069 นาย ประจักษ ชาละโต 
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507610 นาง ประภาพร ดาราศิริกุล 

507609 นางสาว ประภาวดี สุภีรนันท 

507041 นาย ประมวล จิตละมอม 

507417 นาย ประสงค ปาสิงห 

507226 นาย ปรัชญา ไตรโพธา 

507388 นางสาว ปรัชญาณี คลองวิจักษณ 

507543 นางสาว ปราณี บุญปลูก 

507264 นางสาว ปริชาติ ปรีชา 

507567 นางสาว ปริญญา ยาปญ 

506916 นางสาว ปริยาภรณ ควรคิด 

507508 นางสาว ปริศนา สอนเสนา 

507242 นางสาว ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย 

507158 นางสาว ปวันพัสตร ทองแกว 

507459 นางสาว ปญญชิตา เงินจันทร 

506911 นางสาว ปณฑริกา จันทศร 

507241 นาย ปณณเนติ พิภพพงศกร 

507549 นางสาว ปทมา ซุนพงศ 

507425 นางสาว ปาณิศา หลาเชียงของ 

507131 นาย ปาติศักดิ์ จุลเจิม 

507135 นางสาว ปาริชาติ ประดิษฐอุกฤษฎ 

506986 นาย ปติกุล จีระมงคลพาณิชย 

507147 นาย ปติชาติ ผานสถิน 

507115 นาย ปติรัก มะลิแกว 

506982 นาย ปติวัฒน คลายนาค 

507534 นางสาว ปยธิดา วงศเรียน 

507168 นางสาว ปยพร ชาติชํานาญ 

506990 นาย ปยวัฒน อัตถาชน 

507411 นางสาว ปยะพร ประยูรหงษ 

507521 นางสาว ปยะพร ศรีวิชา 

507267 นางสาว ปยาภรณ เหลาเกียรติชัย 

507564 นางสาว ปุญญาภัทร พิทยพันธุ 
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507237 นางสาว ปุณยาภรณ แกวมาลา 

507601 นางสาว เปรม เลาหศิริปญญา 

506905 นาย พงศธร ศิลป 

507193 นาย พงศธร เกรอด 

507263 นาย พงษมนัส ดีอด 

507239 นาย พงษศักดิ ์ รัตนแสงสวาง 

507526 นาย พงษศักดิ ์ รุงเรือง 

507464 นาย พงษสิทธิ์ รักษาทรัพย 

507495 นาย พชรพล เจนชัยภูมิ 

507400 นางสาว พนัชกร สิริวณิชพันธ 

507291 นางสาว พนานันท ยะนันโต 

507034 นางสาว พนิตตา ธนังศักดิ์ 

507474 วาท่ีรอยตรีหญิง พรจิต ฤทธิ์ลําเจียก 

507183 นางสาว พรพรรณ ทะนุก้ํา 

507339 นางสาว พรพรรณ สุริยาสัก 

507360 นางสาว พรพรรณ ทอนชัย 

507492 นางสาว พรพิมล มิ่งคํา 

507141 นางสาว พรรณทิพย ทองเหลือง 

507310 นาย พรรษา อักษรดี 

507532 นางสาว พรวิสาข จันทรบุญมาวงศ 

507462 นาย พรสิทธิ์ รักษาทรัพย 

507510 นางสาว พริม มณีโชติ 

506996 นาย พลเชฏฐ พันธุโพธิ ์

507489 นาย พลากร รวบรวม 

506915 นาย พลานนท สุขอวม 

507426 นาย พศุตม ดิษฐกระจัน 

507445 นาย พอเจตน ธนะสถิตย 

507416 นางสาว พัชรินทร โพธิละเดา 

507600 นาง พัชร ี วงศวรรณา 

507554 นางสาว พัดชา เหมือนทอง 

507054 นางสาว พาขวัญ สุศิวะ 
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507148 นางสาว พิจิตรา ตันสาย 

507484 นาย พิชญ วนรัตน 

506925 นางสาว พิชญพิมล เบี้ยวทุงนอย 

507608 นางสาว พิชญา จันทรเสละ 

506968 นางสาว พิชญาภา สุวรรณฤกษ 

507090 นางสาว พิชญาภา กุลเมฆ 

507006 นาย พิเชษฐ วงศสีดา 

507531 นาย พิทักษ วรรณเวช 

507579 นาย พิทักษพงศ พิมพทอง 

507257 นางสาว พิมพรัตน จันทรมงคล 

506908 นาย พิสุทธิ์ นันทธิพาวรรณ 

507200 นาย พีรพงษ พรพิพัฒนกุล 

506956 นางสาว พุทธชาด รัตนมนตรี 

507403 นาย พุทธิพัชร พงศสินบุรภัทร 

506943 นางสาว เพชรรัตน สุวรรณสิงห 

507049 นางสาว เพชรลาวัลย กองทุงมน 

507082 นางสาว เพ็ญแข พืชนไพบูลย 

507455 นางสาว เพ็ญพักตร ศรีสุวรรณบัณฑิต 

507210 นางสาว แพรวรรณ รายณสุข 

507542 นาย ไพสันฑ ออนเคร็ง 

507505 นาย ภคพล สิทธิศักดิ ์

507584 นางสาว ภณิตา โดยประกอบ 

506951 นางสาว ภัคจิรา วนจันทรรักษ 

507180 นางสาว ภัคธีรา ใจเสมอ 

507450 นาย ภัทรเดช เหลาสมบัติ 

507171 นางสาว ภัทรนรินทร อินโต 

507086 นาย ภัทรพงษ กันทเสน 

507188 นางสาว ภัทรวด ี เลิศวิรุฬห 

507211 นางสาว ภัทรวด ี สิงหช ู

506969 นางสาว ภัทรินทร เชิญรัมย 

507172 นางสาว ภัสราตรี วิบูลอุปถัมภ 
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507611 นาย ภานุพงศ สุยสุทธิ์ 

507258 นางสาว ภานุมาศ วังฐาน 

507369 นาย ภานุมาศ มหาไชย 

506963 นาย ภานุวัฒน อนันตเกษมสุข 

507519 นางสาว ภาวดี ชุตินธร 

507409 นางสาว ภาวิณี มณีมัย 

507246 นาย ภาวิต พลอยพานิช 

507072 นาย ภาสกร จันทรดง 

507434 นางสาว ภาสิน ี มีทองคํา 

507581 นางสาว ภิศุรินทร วงษรัตนะตรัย 

507137 นาย ภูมิคณิสร เจียมอนุกูลกิจ 

507039 นาย ภูมินรินทร สันติวิจิตร 

507545 นาย ภูมิพัฒน รัตนตรัยเจริญ 

507079 นางสาว ภูริชญา ผันประเสริฐ 

507375 นางสาว ภูริดา เจียมทอง 

507415 นาย ภูวนาถ เชิดโฉม 

507559 นาย ภูวไนย สุวะศร ี

507410 นาย ภูวิมล แกววิเชียร 

507136 นาย ภูวิศ อินจันทร 

506914 นาย มงคล มากขนอน 

507398 นางสาว มาณิตา รัตนมานิต 

507273 นางสาว มิกดาร ี สายสหัส 

507064 นางสาว มินตรา ปนสวย 

507156 นาย มีชัย เกิดศิร ิ

507244 นาย มุขพล เทพประภักษ 

507512 นาย มูบารอค ถาวร 

507568 นางสาว เมทินี กลิ่นสมใจ 

507352 นางสาว เมธาวี ซายคลาย 

507551 นางสาว เมธาวี เสาศิริ 

507113 นางสาว ยศหทัย วารุณศาสตร 

507314 นาย ยิ่ง เรืองเดช 
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507026 รอยตํารวจตรี ยิ่งยศ อินทลักษณ 

507266 นาย ยุคล พุดจีบ 

506910 นาย ยุทธชัย จันทรปน 

506941 นาย ยุทธนา พิมพนอก 

506967 นาย ยุทธนา เชิญรัมย 

507458 นาย ยุทธนา วรุณปติกุล 

507128 นางสาว ยุพา ตนทอง 

507098 นาง ยุพิน เลิศธรรมชัย 

507378 นาย โยธิน เสาหงษ 

507370 นาย รชานนท หิรัญวงษ 

507311 นางสาว รพีพรรณ วรดิษฐวงษ 

507132 นางสาว รมณรัชย พรอมพัชรพันธุ 

507424 นาย รวิพล จันทรสุวรรณ 

506972 นางสาว รวิสรา ขําทอง 

507395 นาย ระพี อินตะนาง 

507174 นาย ระวีวงศ อินทรติยะ 

506946 นางสาว รังสิรัตน ดอกบัว 

507190 นางสาว รัชนีกร มหาวรรณ 

507219 นางสาว รัชนีกร ชาวดง 

507594 นาย รัฐวิทย แกวทารมณ 

507076 นางสาว รัตติกาล พันธิ์ไทย 

507451 นางสาว รัตนสิร ิ สุดาจันทร 

507595 นางสาว รัตนาภรณ ใจจิตต 

507511 นางสาว รัศมิดา เล็กสงวนศักดิ์ 

507499 นางสาว รัศม ี ใจแข็ง 

507154 นางสาว ราชาวดี รักสัตย 

506937 นาย รานิลย แกวใส 

506948 นางสาว รุงทิพย รามาส 

507236 นางสาว รุจาภรณ ปริตรศานติก 

507157 นางสาว รุจิรัตน หนูทิม 

507453 นางสาว รุสมีนา แวดอยี 
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507387 นางสาว เรณุกา ทองไพรวรรณ 

507607 นาย เรวัต วรรณนุรักษ 

507048 นาย เรืองภพ สมบูรณ 

507359 นาย เรืองยศ อิทธิจันทร 

507433 นางสาว เรืองริน คงเจริญ 

507222 พันตํารวจเอก โรมรัน จินดานุภาพ 

507467 นางสาว ลภัสรดาพร รอดคุม 

507065 นางสาว ลักษณภัทร ลิ้มเทียมเจริญ 

507208 นาย ลักษมัณฑ เอกุล 

507080 นางสาว ลัดดาวัลย เหลืองออน 

507218 นางสาว ลิศารัตน คงคช 

507033 นางสาว เลอมาน อัศนันทอัครโชติ 

507346 นาย วงศธร วงษทอง 

507175 นาย วชิรวิทย มณีสุริยวงศ 

507100 นาย วชิระพงศ ทองหาญ 

507007 นางสาว วชิราวัลย ศรีลัย 

507280 นางสาว วณัชพร สุทธิกุล 

507351 นางสาว วณิตา ศรีซุย 

507032 นางสาว วนิชญา ยอมกลาง 

507005 นางสาว วนิดา สิงหศร 

507353 นางสาว วรรณิดา โนโชต ิ

506918 นาย วรวิทย มูลไพร 

507460 นาย วรวุฒิ แสนดวงด ี

507332 นาย วรเศรษฐ ชลศิริพงษ 

506913 นางสาว วรัญญา คงอินทร 

507149 นาย วรันตพงษ วงศประทุมมาลย 

507225 นาย วราพัน ออนสําอางค 

507473 นางสาว วรินธร องอาจ 

507278 นาย วศิน สุพรรณไพ 

507603 นาย วศิน มนูญญา 

507379 นาย วสันต ตันเลียง 
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507194 นาย วสิทธ์ิ สุขบางนบ 

506971 นางสาว วัจน ี มีคุณ 

507150 นาย วัชรนนท มหาพิริยนนท 

507045 นางสาว วัชราวลี หุตะวัฒนะ 

507406 นาย วัชรินทร ทิพยจํานงค 

507312 นางสาว วัทนสิริ เข็มแกว 

506973 นาย วันชัย ชัยธนรุงเรือง 

506993 นางสาว วันวิสา กิตตินภาดล 

507472 นางสาว วาสิฏฐี ยะหัตตะ 

507020 นาย วิชชา แซตั้ง 

506981 นาย วิชญศรุต ศรีคง 

507391 รอยตํารวจเอก วิชัย ชมสุวรรณ 

507557 นาย วิฑูรย มหานาม 

507448 นาย วิทยา ภารไสว 

507336 พันโท วิทวัส คุมภัย 

507570 นาย วิธวินท คําเหลือง 

507224 นางสาว วิภาวรรณ อินสม 

507012 นางสาว วิรัญชนา กมลชัยสวัสดิ์ 

507004 นางสาว วิลาณี มากภู 

507097 นางสาว วิลาสินี ประตาทะโย 

507429 นางสาว วิไลพร อุตรศักดิ์ 

507275 นาย วิวัฒน ขันธผง 

507560 นาย วิวัฒน โพธิ์เพชรเล็ก 

506966 นาย วิษณ ุ ญาณสาร 

507206 นาย วิษณ ุ มหาวงศ 

507328 นาย วิษณุกาญจน เฟองงาม 

506909 นางสาว วีนัส ระวะรักษ 

507386 นาย วีรพัฒน บุญแยม 

507343 นาย วีรศักดิ์ นอยบัว 

507413 นาย วีระพล จิรัฐตรีทิพ 

507122 นาย วุฒิชัย มีเสน 



 

19 
 

507313 นาย วุฒิชัย ปองตระกูล 

507347 นาย วุฒิภัทร แกวสีดา 

507019 นาย วุฒิวงศ โลนวรัตน 

507340 นางสาว แววตา บุญจวง 

507331 นาย ศตชัย ออนสําอาง 

507456 นาย ศตวรรษ เนตรวงษ 

506912 นางสาว ศรัณยา กองพอด 

507159 นาย ศรัทธาธรรม สูตรสุวรรณ 

507514 นาย ศรายุทธ กวยขาว 

507204 นางสาว ศรินรัตน ชัยพิศิษฐ 

507288 นางสาว ศรีคุณาพร อินใหม 

507480 นาย ศรุต ไชยดํารงคกุล 

506938 นางสาว ศศิธร หวานสนิท 

507164 นางสาว ศศิธร สุภาพันธุ 

507283 นาย ศักดิ์ชาย เวศนทวีทรัพย 

507000 นาย ศักดิ์ดา ขันธะหัด 

507265 นาย ศักดินนท พิทักษเมธี 

507231 นางสาว ศันสนีย ศิลาคํา 

507324 นางสาว ศิรประภา บุดตานันท 

506930 นางสาว ศิริกาญจน คําชนะ 

507184 นาย ศิริชัย มะลิลา 

507303 นางสาว ศิรินภา ดวงพุมเมศ 

507593 นางสาว ศิริประภา ใจยวน 

507126 นางสาว ศิริพร นามบุดด ี

507479 นางสาว ศิริพร แจมศรี 

507488 นางสาว ศิริพร ตุยวงษ 

506920 นางสาว ศิริรัตน ศรีภา 

506983 นางสาว ศิริลักษณ มาศเมฆ 

507421 นางสาว ศิโรรสส นันตา 

507134 นางสาว ศิลารัตน ศิลาลาย 

507481 นาย ศิวะณัฐฑ กอมมังกร 
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507133 นาย ศิษฏดนัย เปสลาพันธ 

507093 นางสาว ศุทธินี ปะระมะ 

507074 นาย ศุภกฤษฎิ ์ ทิพยเลิศ 

507238 นาย ศุภวิชญ เมืองผา 

507382 นาย ศุภวุฒิ ฑปภูผา 

507160 นาย ศุภสิทธิ เชื้อสีดา 

507081 นางสาว ศุภิสรา นาคะ 

507341 นางสาว ษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค 

507562 นาย สกล ภานิคม 

507319 นาย สถาพร โพธิ์ศรีทอง 

507357 นาย สมเกียรติ ขันธรรม 

507437 นาย สมคิด บุญมา 

507527 นาย สมใจ สุขโอ 

507037 จาสิบโท สมพร บุญษร 

507111 นาย สมยง อยูคง 

507380 พันตํารวจโท สมศักดิ์ หวยหงษทอง 

507306 นางสาว สยามพร จิตรประวัติ 

507441 นางสาว สรัญญา สุวรรณ 

507390 นางสาว สรัลนุช ครุฑเผือก 

507277 นาย สราวุฒิ บุญฤทธิ์ 

507270 นางสาว สวรรยา ฟกจันทร 

507118 นาย สวัสดิชัย ไพพินิจ 

507046 นาย สหรัฐ โตลอย 

506921 นางสาว สะแกวัลย บุญสุริยพันธ 

507253 นาย สัญญา บุตรโคตร 

507117 นาย สันติ เรืองสังข 

507334 นาย สันติกูร กันยวิมล 

507509 นาย สัมพันธ ทํานา 

507418 นาย สากล ขวัญมณ ี

507393 นาง สาคร สีหบัณฑ 

507176 นางสาว สาธิยา จารุการ 
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507385 นาย สายชล ทองประกอบ 

506936 นางสาว สายสมร เดชพละ 

507355 นางสาว สายสมร เวียงอินทร 

507170 นางสาว สาริศา ทองพันชั่ง 

507308 พันตํารวจเอก สําเภา สุทธพันธ 

506958 นาย สิทธิเกียรต ิ จันทรี 

507583 นาย สิทธินนท ไววิทยะ 

507260 นาย สิทธิพร พิณสุวรรณ 

506919 นาย สิทธิพล นักพรต 

507256 นาย สิทธิพล ตอนรัมย 

507327 นาย สิทธิวัจน นิ่มกาญจนา 

507496 นาย สิทธิศักดิ ์ มั่งคั่ง 

507477 นาย สินธุ วงศวิวัฒน 

506923 นาย สิปนนท หวางอุน 

507371 นางสาว สิรัชชา เกงกาจไพศาล 

507245 นางสาว สิรินดา คุณยศยิ่ง 

506978 นางสาว สิรินาฏ ดีสูงเนิน 

507446 นางสาว สิรินารถ ชัยขันธ 

507500 นางสาว สิริพร อวยยือ 

507420 นาย สิริวัฒน ปญญาเจริญ 

507487 นาย สุกร ี ลังกาพินธุ 

506907 นางสาว สุกัลยา โสธนนันทน 

507198 นางสาว สุกัลยา สุขเจริญ 

507092 นาย สุกานต ออนชื่นจิตร 

507461 นางสาว สุจิตรา สาริกาเกศ 

506945 นางสาว สุชัญญา ชัยประภา 

507322 นางสาว สุดารัตน บุญทรง 

507071 นางสาว สุตาภัทร คงแกว 

507255 นางสาว สุทธาวด ี บุญมาทน 

507427 นางสาว สุทธิดา ใจสําริด 

507215 นางสาว สุทธิตา อุปนันท 
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507083 นาย สุทธินันท สีแสง 

507342 นาย สุทธินันท อัญญประเสริฐ 

507199 นางสาว สุทธินี พันธวงษ 

507586 นาย สุทธิพจน ประภากิตติรัตน 

507431 นาย สุทธิศักดิ ์ กันธิยะ 

507544 นาย สุนทร พิกุลหอม 

507295 นางสาว สุนันท เอกศิริ 

507053 นางสาว สุปรียา สามบุญตัว 

507089 นางสาว สุปวีณ เมืองสุวรรณ 

507044 นาย สุพิน บุดดาเวียง 

507067 นางสาว สุภนิช จันทรภาคภูมิ 

507582 นางสาว สุภัทรา บุญญาปฏิภา 

507011 นางสาว สุภาวรรณ แกวนอย 

507515 นาย สุรกิตต วรรณะ 

507513 นาย สุรพจน ชาติบุรี 

507575 นางสาว สุรัติยา สถาปนนท 

507123 นาย สุริยัน บัณฑิต 

507262 นาย สุริยา สินโท 

507178 นางสาว สุริสา ถาตุย 

506901 นางสาว สุรียวิภา ตาฮี 

507539 นาง สุวรรณา จีรโภคกุล 

507031 นางสาว สุวิดา ไชยจันทึก 

507605 นาย สุวิทย เดชวุธ 

507376 นางสาว เสริมสวย เผาะชวย 

507108 นางสาว เสาวลักษณ หอมภักดิ ์

506903 นาย แสงธรรม พัฒนวัฒน 

507087 นาย แสนคม แกวคงจันทร 

507345 นางสาว โสภิต บุญลาภ 

507101 นางสาว โสรยา โพธิ์จินดา 

506939 นางสาว หทัยชนก แถลงการณ 

507556 นาง หทัยชนก รัตนถาวรกิต ิ
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507571 นางสาว หนึ่งฤทัย วงคเงิน 

507119 นางสาว อณิชภัทร สิทธิดํารงค 

507040 นาย อดิศร ศรีอนันต 

507216 นาย อดิศร เถาสมบูรณ 

507337 นาย อดุลย ลาดเหลา 

507394 นางสาว อตินาฏ ขันทอง 

507602 นาย อธิคม เศวตนัย 

507055 นาย อธิวุฒ ิ บุญเมือง 

507202 นาย อนวัทย ไชยวงศ 

507491 นางสาว อนัญญา ชลายนนาวิน 

507354 นาย อนันต คชบก 

507443 นาย อนุกิตติ ์ เขื่อนสาร 

507075 นาย อนุพันธ แกวจันทร 

507221 นาย อนุรักษ มาหนองหวา 

506979 นาย อนุวัตร ศรีขวัญ 

506962 นาย อนุวุฒิ เดือนประโคน 

507106 นาย อนุสรณ ภูประวัน 

507027 นางสาว อนุสรา ชงกุล 

507530 นางสาว อนุสรา เฮงวิเชียร 

506947 นาย อภิชัย ยาสมุด 

507014 นางสาว อภิญญา แซงราชา 

507051 นางสาว อภิญญา ประชุมรัตน 

507333 นางสาว อภิญญา คณากรณ 

507047 นาย อภินพ เนียมมี 

507293 นาย อภิมุข วิชัยโย 

507367 นาย อภิมุข เจียมบุญศรี 

507234 นาย อภิวัฒน บัวลอย 

507109 นาย อมร ประทาน 

507285 นาย อมิรุณ คงลาภอํานวย 

507217 นางสาว อรดี ภาคฤทธิ์ 

507201 นางสาว อรปรางค พรเพิ่มพูน 
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507547 นาย อรรถพร จําเริญพานิช 

507606 นาย อรรถพล สารมนู 

507504 นาย อรรถพันธ ธรรมเสนีย 

507365 นาย อรรถวีร บุญประคม 

507063 นาง อรวรรณ บุญ-หลง 

507116 นางสาว อรอนงค นาคัน 

507029 นางสาว อริญชย แกวคูณเมือง 

507590 นางสาว อักษราภัค วังสะทุง 

507326 นางสาว อัชฌาดา พรมรัตน 

506992 นางสาว อัญชณา ระวะรักษ 

507528 นาย อัมรินทร สมานชาติ 

507203 นางสาว อัลธิษา ยงปาง 

506959 นาย อัศราวุธ โนชัย 

507230 พันตํารวจเอก อาคม เกษร 

507250 นาย อาณัติ ขุนมธุรส 

506960 นาย อาทร แซเฮง 

507475 นาง อาทิตยา วงสมศรี 

507493 นาย อาภรณ กําเนิด 

507056 นางสาว อาภา แดงกันรัน 

506952 นางสาว อารยา ชอมะลิ 

507572 นาง อารีวรรณ รางเล็ก 

507362 นาย อํานาจ ดี 

506929 นาย อําพัน เสือผึ้ง 

507114 นางสาว อินทุอร ขามสันเทียะ 

507423 นางสาว อิสรีย อนงค 

507030 นาย อุทร มีรุงเรือง 

507297 นาย อุทัย ยะคะเรศ 

506991 นางสาว อุบลพันธ เอี่ยมสม 

507569 นางสาว อุบลรัตน จันเรืองศรี 

507284 นางสาว อุรัมภา ขัตตินานนท 

507414 นางสาว อุษา หรายเกษม 
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507294 นาย เอกบุรุษ วะสมบัติ 

507552 นาย เอกสิทธิ สุบรรณพงษ 

507305 นาย เอนก สุทธิวรรณ 

507018 นาย เอนกพงศ การะเกษร 

507223 นางสาว เอริศา ชัยมงคล 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  พฤษภาคม  2561 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ 

 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาวาความ รุน 50  รายนามดังตอไปนี้  สํานักฝกอบรม
ฯ ยังไมสามารถประกาศเลขประจําตัวผูเขาการฝกอบรมฯ ไดเนื่องจากยังขาดคุณสมบัติการสมัคร
เขารับการฝกอบรมวิชาวาความ  ทั้งนี้ กรุณาติดตอกลับมายังสํานักฝกอบรมวิชาวความ แหงสภา-
ทนายความ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม  2561 มิฉะนั้นถือวาทานสละสิทธิ์ในการสมัครเขา
รับการฝกอบรมวิชาวาความ รุนที่ 50 และสํานักฝกอบรมวิชาวาความฯ  จะไมคืนคาสมัครใหไมวา
กรณีใดก็ตาม   

1 นางสาวพนิตสุภา  ทานะศักดิ์ 

2 วาท่ี ร.ต.หญิง นิศาชล  ชาวดอนคูณ 

3 นายสิทธิกร  ไชยงค 

4 นางสาวญาดา  หมันนาเกลือ 

5 นายพิเชฐ  พรมสมบัติ 

6 นางสาวพิชชานันท  สินธุประจิม 

7 นายเกียรติศักดิ์  บํารุง 

8 นายเสกสรรรค  ทรัพยนิเวศน 

9 นายธีรพัฒน  สงละออ 

10 นางสาวนรีกานต  ปานแกว 

11 นายกิตติศักดิ ์ วรรณวิเชษฐ 

12 นายกอบชัย  ออนมณีวรรณ 

13 นายอธิปไตย  ยุปาระมี 
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14 นางสาวเมธีรา  ศรีสวัสดิ ์

15 นางสาวกาญจนา  ตันติสุขุมาลย 

16 วาท่ี ร.ต.ธีรศักดิ์  เกตุคง 

17 นายเฉลิมชาติ  สวางโคตร 

18 นายบัญชา  เฮืองศรี 

19 นายเศรษฐ  ธรรมพิทักษ 

20 นางสาววิลาสิณี  ไชยชิต 

21 นายวีรภัทร  ถนอมพันธ 

22 พ.ต.ท.จําเนียร  สกลอินทร 

23 นางศุภลักษณ  ตั้งยั่งยืน 

24 นางสาวญดา  วัฒนะเลิศภาดา 

25 นายปทัศศินา  เจริญศรีเมือง 

26 นางสาวเกวลิน  แสวงรัตน 

27 นายกัมปนาถ  เครือวัลย 

28 นายกฤษดา  ลาภรังสิรัตน 

29 นายบอล  วงศสุวรรณ 

30 นางสาวรดาธร  นาทุงนุย 

31 นายเกรียงศักดิ์  อนเวียง 

32 นายฤทธิชัย  วรรณดาว 

33 นายพันธกานต  บุญพบ 

34 นางสาวพิมพนภัส  โคธิเสน 

35 นางสาวทิพาวรรณ  บานเย็น 

36 วาท่ีรอยตรี สีหราช  วงคแสน 

37 นายกฤษฎา  บุญยงค 

38 นายกังวาลย  จันทสุข 

39 นางสาวสุภาภรณ  ธงศรี 

40 นายจําหริห  กระแสนเทพ 

41 นายนัสติพงษ  คําโมง 

42 นางสาวกนกวรรณ  การุณ 

43 นายวุฒิชัย  ณ นคร 

44 นายยิ่งศักดิ์  แพงจันทรศรี 
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45 นายอํานาจ  สาระภัย 

46 นายธวัชชัย  แมงทับ 

47 นายธวัช  สุพัสพร 

48 นายสหรัฐ  ชาติภิรมย 

49 นางสาวประเสริฐศักดิ์  เวียงสงค 

50 นายสมบัติ  นันรื่น 

51 นางไพมณี  ชินามล 

52 นายศุภกฤษณ  เปงสวาง 
    

  ประกาศ ณ วันที่  4  พฤษภาคม  2561 
   สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ 

 
 

************หากมีขอสงสัยประการใดใหติดตอสํานักฝกอบรมวิชาวาความฯ    

หมายเลขโทรศัพท  0-2522-7124-27ตอ 219,221, 083-0965211, 081-9342118 ******  

 
 
 
 
 
 
 




